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Вступна частина (слайд 1)
(3хв.)
Доброго дня!
Ми раді вітати Вас на нашому інтерактивному уроку, присвяченому вельми актуальній для
українського суспільства темі про банкрутство фізичної особи, а точніше про відновлення
платоспроможності фізичної особи, яка в силу тих чи інших життєвих обставин потрапила
в скрутне фінансове становище і змушена шукати шляхи, як розрахуватися з своїми
кредиторами.
В світі вже давно дійшли розуміння, що врегулювання боргів неспроможного боржника
має відбуватися в цивілізований спосіб – ним є правовий механізм, який отримав назву
«неплатоспроможність/банкрутство» (почасти ці терміни застосовуються як синоніми) і
який передбачає певну, як правило, судову процедуру банкрутства боржника.
В Україні субʼєктами банкрутства можуть бути боржники - юридичні особи, а недавньої
пори й фізичні особи - для фізичних осіб можливість врегульовувати свої борги в судовій
процедурі відкрилася з введенням в дію Кодексу України з процедур банкрутства 19
жовтня 2019 року.
Необхідність правового регулювання неплатоспроможності фізичних осіб в нашій країні
назрівала давно – точкою відліку можна вважати фінансову кризу, що почалася в 2008
році і, на жаль, досі триває в Україні. Фінансова ситуація різко погіршилася у 2020 році пандемія коронавірусної хвороби стала серйозним викликом для кожного з нас. Вона не
лише погіршила стан здоров’я великої частини мешканців планети, а й значно похитнула
економічний клімат.
Фінансові труднощі відчули як держави, так і пересічні громадяни. Через неправильне
фінансове планування, незаплановані витрати, значні касові розриви, втрату роботи та
доходів велика кількість українців (фізичних осіб), взявши на себе боргові зобов’язання,
опинилася у неплатоспроможному стані. Так, за даними порталу «Опендатабот» станом
на грудень 2020 року понад 2 мільйони українців знаходилися в реєстрі боржників. Це на
18% більше, ніж у 2019 році. Ця статистика підтверджує актуальність теми нашого уроку –
як фізичній особі позбутися боргів та відновити свій фінансовий стан.
На цьому уроці ми говоритимемо про те, хто такі боржники- фізичні особи і чи справді їм
доступна процедура банкрутства, якою є процедура банкрутства та які наслідки вона за
собою тягне.
1.Давайте розберемося з питаннями, хто такий «боржник», чи співпадає цей
субʼєкт з «банкрутом»? 8 хв.

Слайд 2
Запитання: чи може хтось з Вас пояснити терміни «боржник» та «банкрут». Чи є між ними
різниця?
Після відповіді звернути увагу учасників на слайд №2 , на якому подається законодавче
визначення боржника (акцентувати на тому, що це визначення по суті є універсальним) та
банкрута (підкреслити, що визначення банкрута подається законодавцем в КУзПБ через
категорію «банкрутство»). Отже, не можна плутати поняття «боржник» та «банкрут».
Боржник - це юридична або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що
не спроможна виконати свої грошові зобов’язання, строк виконання яких настав.
Банкрутство є
визнаною господарським судом
неспроможністю
боржника
відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і
погасити грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної
процедури.
Отже,банкрут - це боржник, який не має можливості повернути свій борг і це офіційно
визнано в судовій процедурі.
Слайд 3
Говорячи
про поняття
«боржник», серед найпоширеніших причин-ризиків,
з яких пересічні українці стають неплатоспроможними боржниками, можна, зокрема,
відмітити такі:
1. Велика кількість громадян України проявляє необережність під час встановлення
позикових відносин з мікрофінансовими організаціями, не читає умов договору або не
дає собі праці ці умови проаналізувати, зокрема, чи буде взмозі позичальник повернути
позику та сплатити відсотки за користування нею. А заборгованість за такими позиками,
як правило, наростає як сніжний ком за рахунок не тільки високих за розміром відсотків, а
й з рахунок численних фінансових санкцій, на які людина не звернула увагу під час
укладення договору та отримання позикових коштів.
2. Велику групу фізичних осіб, нездатних до виконання своїх зобовʼязань, представляють
нині позичальники банківських кредитів, які потрапили в «банківську кабалу» як через
власну необережність, так і через обʼєктивні обставини (світова/національна фінансова
криза). Варто зазначити, що їх фінансовий стан значно погіршився під час карантину.
Попри те, що Національний банк України рекомендував банкам надавати позичальникам
кредитні канікули чи застосовувати реструктуризацію їх кредитних зобовʼязань, остаточне
рішення про кредитні канікули або реструктуризацію боргу ухвалюється в кожному
випадку індивідуально, шляхом комунікації позичальника з банком, бо це приватноправові відносини, в регулювання яких центральний банк втручатися не може.
3. Ще однією вагомою причиною потрапляння у боргову яму є незнання основ фінансової
грамотності. Часто, піддаючись емоціям, а не логічним роздумам, люди здійснюють

покупки чи отримують послуги, які не можуть собі дозволити з огляду на рівень своїх
доходів. Особливо ризикованим такий підхід є тоді, коли людина не має стабільного
джерела доходу і не впевнена, чи зможе віддати борг вчасно.
4. В Україні громадяни вдаються не лише до отримання мікропозик та банківських
кредитів, але й звертаються за позиками до ломбардів.
Ломбарди - спеціалізовані кредитні установи, які надають короткотермінові позики під
заставу особистого майна позичальника.
2. Давайте розберемося з порядком відкриття провадження у справі про
неплатоспроможність фізичної особи. 15 хв
Слайд 4 (слайд містить запитання)
Запитання: Який спосіб врегулювання боргів пропонує КУзПБ неплатоспроможній
фізичній особі? Хто може бути ініціатором відкриття провадження у справі про
неплатоспроможність фізичної особи? Чи можуть таку справу ініціювати кредитори? Які
судові процедури можуть відбуватися у такій справі щодо фізичної особи?
Після відповіді аудиторії звернути увагу на слайди:
Слайд 5
Ініціювати у суді порушення справи про банкрутство фізичної особи може лише сам
боржник (ст. 115 КУзПБ). В Україні кредитор не має права/можливості ініціювати цю
процедуру щодо боржника-фізичної особи. З одного боку, це є гарантією для боржника, а
з іншого боку, науковці критикують такий підхід законодавця, вказуючи на порушення
принципу рівності перед законом.
Слайд 6
Підстави звернення фізичної особи – боржника до суду з заявою про відкриття
провадження у справі про її неплатоспроможність.
Відповідно до ч.2 ст. 115 КузПБ фізична особа може звернутися до господарського суду за
наявності однієї з таких умов:
- розмір прострочених зобов’язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить
не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;
- боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі
більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов’язань
упродовж двох місяців;
- ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна,
на яке може бути звернено стягнення; (Звернення стягнення - це процедура арешту,
вилучення та примусової реалізації майна боржника)
- існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе
виконати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза
неплатоспроможності).

Звернути увагу аудиторії:
Слайд 7
До складу грошових вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов’язкових
платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.
Запитання: Ви економісти, і на нашу думку, Ви можете відповісти на запитання, в який
спосіб фізична особа-боржник може ініціювати щодо себе порушення справи про свою
неплатоспроможність?
Після відповіді аудиторії озвучити:

Слайд 8
Боржник подає заяву про відкриття провадження у справі про свою
неплатоспроможність. Ця заява має відповідати вимогам, встановленим у ст. 116 КУзПБ,
зокрема, вона має містити:
1) найменування господарського суду, до якого подається заява;
2) ім’я боржника, його місце проживання, реєстраційний номер облікової картки
платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і
мають відмітку в паспорті), номер засобу зв’язку боржника, його адреса електронної
пошти (за наявності);
3) виклад обставин, що стали підставою для звернення до суду;
4) перелік документів, що додаються до заяви. Судова практика свідчить, що якщо
визначені Кодексом додатки до заяви не долучені або якщо вони не відповідають
вимогам закону, заяву може бути залишено без розгляду (з наданням строку для
виправленням помилок) або деякі судді просто повертають заяву заявнику. На сьогодні
судова практика не є однозначною, а враховуючи завантаженість українських судів до
оформлення заяви та формування до неї додатків слід ставитися уважно.
Ми не будемо сьогодні перевантажувати Вас переліком додатків до цієї заяви (перелік є
доволі великим і критикується вченими), а давайте звернемо увагу на окремі позиції.
Слайд 9
Боржник має надати господарському суду:
- конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових
вимог кредиторів (боржників), а також в розрізі щодо кожного кредитора (боржника) із
зазначенням його імені або найменування, його місцезнаходження або місця
проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера
облікової картки платника податків тощо;
- опис майна, яке йому належить на праві власності, та копії документів, що
підтверджують його право власності на це майно, вказати місцезнаходження цього
майна;

- перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб, його
місцезнаходження, вартість, а також інформація про кожного кредитора, на користь якого
вчинено обтяження майна боржника;
- копії документів про вчинені боржником (протягом року до дня подання заяви про
відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного
йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних
засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;
- відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в
банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із
зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках;
- копія трудової книжки (за наявності);
- відомості про роботодавця (роботодавців) боржника;
Особливим документом є декларація про майновий стан боржника (її форму
затверджено державним органом з питань банкрутства – це наразі МЮУ). Декларація
подається за три роки, що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження
у справі про неплатоспроможність. Декларація подається за кожен рік окремо і повинна
містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім’ї, що
перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати.
Запитання: як Ви вважаєте, для чого Кодексом встановлено вищезазначені позиції, яке їх
призначення?
Слайд 10
Є
очевидним, що ці позиції дають суду змогу:
- встановити наявність заборгованості та факт неспроможності боржника погасити цю
заборгованість – а це є підставою для відкриття провадження у справі;
- виявити майно боржника, за рахунок якого буде відбуватися погашення боргів,
убезпечити його зникнення та забезпечити майнові інтереси кредиторів.
Запитання: що Ви знаєте про арбітражного керуючого?
Слайд 11
Судові процедури забезпечуються діяльністю такої фігури як арбітражний керуючий. У
справі про неплатоспроможність боржника-фізичної особи він має назви керуючий
реструктуризацією та керуючий реалізацією. Діяльність першого спрямована на
відновлення фінансової спроможності фізичної особи. Діяльність другого охоплює продаж
майна фізичної особи, яку суд визнав банкрутом, та задоволення вимог кредиторів, які
заявилися в справу про неплатоспроможність боржника-фізичної особи.
Арбітражний керуючий є субʼєктом незалежної професійної діяльності, підкоряється
правовим принципам, які направлені на захист інтересів як боржника, так і його
кредиторів. Його послуги, зрозуміло, є платними. З огляду на це, суд не вправі відкрити
провадження у справі, якщо боржник не долучить до заяви доказів авансування на
депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці

виконання повноважень.
Важливо! Окрім документів та заяви, для відкриття провадження необхідно подати
пропозиції щодо реструктуризації боргів (проект плану реструктуризації боргів).
Як економісти, Ви напевне можете сказати, для чого у справі про неплатоспроможність
боржника-фізичної особи розробляється та затверджується судом план реструктуризації
боргів?
Слайд 12
Нижче ми ще повернемося до плану реструктуризації, а тепер давайте зʼясуємо наслідки
відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
На слайді № 12 перелік таких наслідків відповідно до ст. 120 КузПБ:
- Кредитори зобовʼязані предʼявити свої вимоги боржнику в строк та з дотриманням
інших вимог Кодексу. Одразу відмітимо, що кредитори зорганізуються в свій
представницький орган – збори кредиторів, які виконують низку завдань і функцій, що
мають просувати справу щодо боржника, сприяти її ефективному завершенню
- Арешт майна боржника та інші обмеження боржника щодо розпорядження належним
йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах
провадження у справі про неплатоспроможність, а попередньо накладені арешти та
обмеження можуть бути зняті на підставі ухвали господарського суду;
- припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за
зобов’язаннями боржника;
- здійснення корпоративних прав боржника та реалізація майнових прав відбуваються з
урахуванням обмежень, встановлених КУзПБ;
- вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів;
- строк виконання всіх грошових зобов’язань боржника вважається таким, що настав;
- будь-яке відчуження та розпорядження майном боржника здійснюються виключно в
порядку, передбаченому цим КУзПБ.
- господарський суд за клопотанням арбітражного керуючого або з власної ініціативи
може прийняти рішення про тимчасову заборону боржнику без дозволу суду виїжджати
за кордон на період здійснення провадження у справі про неплатоспроможність, якщо
боржник вчиняє дії, спрямовані на перешкоджання проведенню стосовно нього
процедур, передбачених цим Кодексом.
3.Тепер спробуємо розібратися, а які ж процедури застосовуються до фізичної особи
в банкрутстві? 10хв.
Запитання. Може хтось з Вас знає назви цих процедур, підкажіть!
Слайд № 13
Кодекс оперує категорією «судові процедури, що застосовуються до боржника». Що це
таке? Це певні дії економіко-правового, розпорядчого чи організаційного характеру, які
можуть бути застосовані під час здійснення провадження у справі про

неплатоспроможність фізичної особи.
Кодексом передбачено такі судові процедури щодо боржника-фізичної особи:
реструктуризація й погашення боргів. Остання розпочинається з визнанням боржника
банкрутом.
Слайд №14
Реструктуризація - це взагалі оптимальний варіант закінчення справи про банкрутство
фізичної особи як для фізичної особи, так і для кредиторів, оскільки відбувається
відновлення її платоспроможності та погашення боргів. Тобто це відновлення
платоспроможності боржника та погашення боргів. Як це відбувається? Слайд № .
Складається план реструктуризації, який має відповідати параметрам, встановленим
Кодексом:
- розмір визнаних судом вимог кредиторів із зазначенням суми та черговості
задоволення;
- інформація про всі доходи боржника;
- інформація ймовірні очікувані доходи в майбутньому;
- розмір щомісячної суми, яка буде виділятися на задоволення вимог кредиторів;
- вимоги кредиторів, які будуть прощені (списані) у разі виконання плану реструктуризації
боргів.
Неодмінною складовою такого плану і мінімальною гарантією задовільного фінансового
стану боржника є встановлення суми, яка щомісячно залишатиметься боржнику для
задоволення його побутових потреб, у розмірі одного прожиткового мінімуму на
боржника та кожну особу, що перебуває на його утриманні.
Як це вплине на боржника? Які тут є «підводні камені»?
Після затвердження господарським судом плану реструктуризації боржник втрачає право
бути поручителем за будь-якими зобов’язаннями інших осіб, укладати договори
довічного утримання, переведення боргу, позики, договори щодо відчуження або
обтяження рухомого та нерухомого майна, вартість якого перевищує 10 розмірів
мінімальної заробітної плати.
Також, боржник зобов’язується протягом дії плану реструктуризації повідомляти
кредиторів про істотні зміни у своєму майновому стані, отримані позики та кредити,
придбані у кредит товари. За результатами розгляду звіту про виконання плану
реструктуризації господарський суд приймає постанову про закриття провадження у
справі про неплатоспроможність у зв’язку з виконанням боржником плану
реструктуризації боргів.
Слайд № 15
Якщо не вдалося реалізувати план реструктуризації, господарський суд вправі визнати
боржника-фізичну особу банкрутом та запровадити процедуру погашення боргів,

призначити керуючого реалізацією майна банкрута, яке називається ліквідаційною
масою.
Запитання: як Ви думаєте, чи все майно банкрута має включатися до ліквідаційної маси?
Наприклад, житло, яке є єдиним місцем проживання сімʼї боржника?
Запитання: Як Ви вважаєте, чи є виправданим накладення на фізичну особу-банкрута
певних правових обмежень?
Слайд 16
Які ж обмеження будуть накладені на особу після визнання її банкрутом?
- за заявою такої особи протягом п’яти років після визнання банкрутом не може бути
відкрито провадження у справі про неплатоспроможність, крім випадку, якщо боржник
погасив усі борги в повному обсязі у порядку, передбаченому Кодексом України з
процедур банкрутства;
- протягом п’яти років перед укладенням договорів позики, кредитних договорів,
договорів поруки чи договорів застави необхідно буде письмово повідомляти про факт
своєї неплатоспроможності контрагентів.
- протягом трьох років після визнання фізичної особи банкрутом, така фізична особа не
буде вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію.
Слайд 17
Висновок за темою нашого уроку
Нам вбачається, що розв’язати проблему з наявністю у особи великої кількості боргів
непросто: необхідно витратити час, значні кошти на сам процес та, найголовніше, нерви
та здоров’я. Для того, аби не потрапити у боргову яму, необхідно свідомо та
відповідально підходити то персональних матеріальних витрат.
Слайд 18
4. Але є ще одне цікаве питання, яким переймаються, зокрема, кредитори. Чи знали Ви,
що недобросовісні громадяни користуються можливістю отримати статус банкрута у
власних, корисливих цілях. Така діяльність має назву «фіктивне банкрутство» - тобто
несправжнє.
Давайте подивимось, як законодавство визначає даний термін. 7хв.
У Кримінальному кодексі України фіктивне банкрутство визначено так – завідомо
неправдива офіційна заява громадянина – засновника або власника суб’єкта
господарської діяльності, а також службової особи суб’єкта господарської діяльності, а так
само громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності про фінансову неспроможність
виконання вимог з боку кредиторів і зобов’язань перед бюджетом.
У Господарському кодексі України фіктивним банкрутством визнається завідомо
неправдива заява суб’єкта підприємництва до суду про нездатність виконати

зобов’язання перед кредиторами та державою. Встановивши факт фіктивного
банкрутства, тобто фактичну платоспроможність боржника, суд відмовляє боржникові у
задоволенні заяви про визнання банкрутом і застосовує санкції, передбачені законом.
Подібні визначення містяться і в підзаконних актах.
Узагальнюючи зазначене, під фіктивним банкрутством ми розуміємо завідомо
неправдиву офіційну заяву про фінансову неспроможність виконувати зобов’язання
кредиторів, зміст якої не відповідає реальному економічному стану суб’єкта банкрутства.
Якщо простими словами, то це випадок, коли людина бере гроші в борг і повідомляє, що
не може віддати їх, хоча насправді гроші в людини є.
Чому люди зловживають інститутом банкрутства? Якою, на Вашу думку, має бути
справедлива відповідальність за таке порушення права власності кредиторів, що
гарантується Конституцією України як непорушне?
Слайд 19
На наш погляд, причин існує багато, як приклад такі:
- через низький рівень правової захищеності економічних відносин; (ніхто банально не
слідкує за боржниками, а тому і не знають, чи є в них гроші)
- значну латентність серед злочинів економічної спрямованості; (мало хто повідомляє в
поліцію про такі злочини).
- недосконалість законодавства, що регулює сферу банкрутства, наявність в ньому
прогалин, що зумовлюють зловживання як з боку боржника, так і з боку кредиторів, інших
учасників судового провадження.
Найпоширенішими зловживанням інститутом банкрутства є два останніх.
Чим люди керуються під час вчинення таких злочинів?
Слайд 20
Давайте розглянемо ситуацію з точки зору боржника.
Мотивація зловживання з боку боржників полягає у прагненні ухилитися від оплати своїх
грошових зобов’язань. Суспільна небезпека цих дій характеризується не тільки
заподіянням матеріальної шкоди кредиторам, а й безпосередньо підривають основи
позики й кредиту. Найтиповішими способами зловживань з боку боржників є: ухилення
від сплати податків (податкового боргу) через банкрутство; виведення активів боржника
за межі країни або незаконне їх заміщення тощо.
Слайд 21
Давайте розглянемо ситуацію з точки зору кредитора.
Мотивації зловживання з боку кредиторів полягають у прагненні до переділу власності.
Суспільна небезпека цих дій характеризується зниженням інвестиційної активності в
регіоні та, як наслідок, – і в державі. Найтиповішими способами вчинення зловживань з

боку кредиторів є: використання банкрутства як інструмента у корпоративній конкуренції;
штучне збільшення заборгованості та ініціювання процесів банкрутства з метою
придбання у подальшому майна за невиправдано низькою ціною.
Слайд 22
5. Інтерактивна гра 7хв: Судове засідання у справі про визнання боржника
неплатоспроможним.
Розподіл ролей:
- Суддя
- Представник боржника
- Боржник
- Представник кредитора
- Кредитор
Фабула справи: фізична особа (боржник) уклав кредитний договір на суму 70 000 дол.
США під заставу будинку. Наразі боржник подарував будинок своєму сину, отримавши
попередньо згоду заставодержателя на відчуження ним майна.
Завдання:
Кредитор та його представник, наведіть аргументи, чому боржник має віддати борг.
Якими доказами (документами) мають бути підкріплені ці аргументи?
Боржник та його представник, наведіть аргументи, чому боржник не має віддати борг.
Прошу звернути увагу на норми ст. 115 КУзПБ, а саме:
Ст. 115 Підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність
1. Провадження у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи або
фізичної особи - підприємця може бути відкрито лише за заявою боржника.
2. Боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття
провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо:
- розмір прострочених зобов’язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить
не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;
- боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі
більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов’язань
упродовж двох місяців;
- ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна,
на яке може бути звернено стягнення;
- існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе
виконати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза
неплатоспроможності).
3. До складу грошових вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов’язкових
платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

6.А тепер давайте подивимось, як суди вирішують справи станом на сьогодні. 10 хв.
Слайд 23
У постанові від 03.06.2020 р. у справі №905/2030/19 Верховний Суд здійснив докладний
аналіз багатьох положень КУзПБ
Перш за все, ВС однозначно постановив, що заява кредитора про відкриття провадження
у справі про банкрутство має відповідати виключно вимогам, встановленим ст. 34 КУзПБ.
Кредитор не зобов'язаний надавати докази наявності заборгованості боржника, в т. ч.
банківські виписки. Їх ненадання не є підставою для відмови у прийнятті і розгляді заяви
кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство.
По-друге, положення КУзПБ не встановлюють для кредитора обов'язку доводити, що
боржник у справі про банкрутство має або не має можливості виконати майнові
зобов'язання, строк яких настав, і така вимога до нього суперечила б засадам
змагальності сторін. Водночас можливість виконати свої зобов'язання може довести сам
боржник, оскільки законодавством саме йому надано право підтвердити спроможність
виконати такі зобов'язання та погасити заборгованість, після чого господарський суд
здійснює перевірку такої можливості.
По-третє, відсутність як відзиву боржника, так і підтверджень боржником спроможності
виконати свої зобов'язання та погасити заборгованість не становить перешкод для
подальшого розгляду справи.
По-четверте, з позиції ВС можна зрозуміти, що перевірка ознак неплатоспроможності
боржника проводиться на підставі аналізу його дійсного фінансово-господарського стану,
який подається розпорядником майна боржника. Саме обов'язково поданий аналіз
дозволяє суду встановити наявність чи відсутність обставин для закриття провадження у
справі через невиявлення ознак неплатоспроможності боржника.
Не менш важливим для процедури банкрутства є встановлення обставин, що могли б
свідчити про існування спору про право. В цьому аспекті доцільно звернутися до
декількох висновків ВС, узагальнена позиція по яким викладена у постанові ВС у справі №
910/16413/19 від 03.09.2020 р. Так, однією з підстав для відмови у відкриття провадження
є наявність спору про право, який підлягає вирішенню в порядку позовного провадження.
У цій справі ВС відзначив, що відсутність спору про право в розрізі процедури банкрутства
полягає у відсутності неоднозначності у частині вирішення питань щодо сторін
зобов'язання, суті (предмету) зобов'язання, підстави його виникнення, суми та структури
заборгованості, а
також строку виконання зобов'язання тощо. Методом встановлення
таких фактів є дослідження господарським судом відзиву боржника, заслуховування
пояснень його представника або дослідження Єдиного державного реєстру судових
рішень на предмет наявності на розгляді іншого суду позову боржника до ініціюючого
кредитора з вищезазначених питань.

Однак у справі, зазначеній в п. 1, ВС вказав, що боржник не обов'язково може подавати
відзив або ж надавати пояснення, тому для належного проведення процедури суд має
більш ретельно досліджувати інші обставини, що вказували б на існування спору про
право. Вже у цій справі ВС констатував, що місцевий господарський суд, перевіряючи
обґрунтованість вимог заявника та з'ясовуючи наявність підстав для відкриття
провадження у справі про банкрутство, не позбавлений права та можливості на підставі
відкритих даних Єдиного державного реєстру судових рішень самостійно перевірити
оскарження в апеляційному та/або касаційному порядку судового рішення, на якому
ґрунтуються вимоги ініціюючого кредитора, та набрання таким рішенням законної сили.
Фактично ВС поклав на суди обов'язок додатково самостійно перевіряти існування спору
між сторонами та за його наявності відмовляти у відкритті провадження про банкрутство.
Слайд 24
Як вже зазначалося, інколи процедура за КУзПБ переплітається з процедурою за
попереднім Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом». У першу чергу, це зумовлюється значною тривалістю
процедури банкрутства, де застосування попереднього Закону може відбуватися ще не
один рік.
Так, у постанові від 01.10.2020 р. у справі №913/849/14 ВС досліджував питання
оскарження у касаційному порядку постанов апеляційної інстанції, а самесудових рішень
господарських судів, прийнятих щодо затвердження плану санації боржника, а також
внесення змін та доповнень до нього.
Слід зазначити, що ст. 9 КУзПБ встановлює загальне правило неможливості оскарження
постанов апеляційної інстанції в касаційному порядку за винятком деяких судових рішень,
до яких рішення про затвердження плану санації, а також внесення змін та доповнень до
нього не включаються. Поряд з тим, п. 4 прикінцевих та перехідних положень КУзПБ
встановлено, що розгляд справ про банкрутство відбувається в порядку, передбаченому
КУзПБ, з дня введення його в дію, крім справ, які на день введення в дію КУзПБ
перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
З огляду на це ВС дійшов висновку, що поняття «подальший розгляд справ про
банкрутство» включає весь механізм повноважень суду, що діяв для Суду касаційної
інстанції до введення в дію КУзПБ, а відтак, у Касаційного суду є повноваження для
перегляду рішень апеляційної інстанції, що перебували на стадії санації до або в момент
введення в дію КУзПБ, у зв'язку з тим, що таке право надане Законом України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Слайд 25
На цьому наш урок добігає кінця. Ми встигли багато! Разом ми дослідили поняття
банкрутства та тепер знаємо, що банкрутство - це цивілізований спосіб переходу права
власності на майно неспроможного боржника до його кредиторів з метою повного чи

часткового задоволення їх вимог. Учасники уроку дізналися про особливості банкрутства
фізичних осіб про його відмінності від банкрутства юридичних осіб.

Банкрутство фізичних осіб
Матеріал до інтерактивного уроку

Київ - 2021

Боржник - це юридична або
фізична особа, у тому числі
фізична особа-підприємець,
що не спроможна виконати
свої грошові зобов’язання,
строк
виконання
яких
настав.
Фізична особа. Кожна людина як
учасник цивільних відносин вважається
фізичною особою. Поняття «фізична
особа» охоплює не лише громадян
України, а й іноземців та осіб без
громадянства. Усі фізичні особи мають
цивільні права та обв’язки.
Фізична особа-підприємець особа, яка реалізує свою
здатність до праці шляхом
самостійної, на власний ризик,
підприємницької діяльності з
метою отримання прибутку.
Банкрут - це боржник,
який не має можливості
повернути свій борг і це
офіційно визнано в судовій
процедурі.

Банкрутство фізичних осіб
Процедура банкрутства фізичної особи, що не є
підприємцем, існує в Україні віднедавна. Її введено
Кодексом України з процедур банкрутства (Далі КУзПБ).
Банкрутство фізичної особи - визнана господарським
судом
неспроможність
боржника
відновити
свою
платоспроможність
за
допомогою
процедури
реструктуризації і погасити грошові вимоги кредиторів
інакше, ніж через застосування процедури реалізації
майна для погашення боргів.
Важливо! Ініціювати у суді порушення
справи про банкрутство фізичної особи
може лише сам боржник. Кредитор
позбавлений права розпочати цю
процедуру .
Метою провадження у справі про неплатоспроможність
фізичної особи є відновлення платоспроможності такої
особи.
*Платоспроможність - здатність виконувати свої
грошові зобов'язання перед кредиторами.

Боржник
має
право
звернутися
до
господарського суду із заявою про відкриття
провадження у справі про неплатоспроможність у
разі, якщо:
розмір прострочених зобов’язань боржника перед
кредитором (кредиторами) становить не менше 30
розмірів мінімальної заробітної плати;
боржник припинив погашення кредитів чи здійснення
інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків
місячних платежів за кожним з кредитних та інших
зобов’язань упродовж двох місяців;
ухвалено постанову у виконавчому провадженні про
відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути
звернено стягнення;
існують інші обставини, які підтверджують, що
найближчим часом боржник не зможе виконати грошові
зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі
(загроза неплатоспроможності).
(ч.2 ст.115 КУзПБ)

Важливо! Перед складанням заяви до
суду
боржнику
слід
детально
ознайомитися зі статтями 117 та 118
КУзПБ, оскільки саме в цих статтях
встановлено вимоги до обговорюваної
заяви
та
визначено
перелік
документів, які необхідно подати
разом з заявою.

Щодо деяких наслідків визнання особи
банкрутом:
за заявою такої особи протягом п’яти років після
визнання
банкрутом
не
може
бути
відкрито
провадження у справі про неплатоспроможність, крім
випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному
обсязі у порядку, передбаченому Кодексом України з
процедур банкрутства;
протягом п’яти років перед укладенням договорів
позики, кредитних договорів, договорів поруки чи
договорів
застави
необхідно
буде
письмово
повідомляти про факт своєї неплатоспроможності
контрагентів;
протягом трьох років після визнання фізичної особи
банкрутом, фізична особа не буде вважатися такою, яка
має бездоганну ділову репутацію;
також, стаття 120 КУзПБ містить перелік наслідків, що
за
собою
потягне
відкриття
справи
про
неплатоспроможність.

